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Editorial

 Som els alumnes de 3r A. El nom de
la nostra revista: "Mirada adolescent"
el vam escollir perquè engloba i
reflecteix l'opinió i el punt de vista de
la classe, ja que formem part dels
adolescents d'avui en dia.
Aquesta revista l'hem fet a l'hora de
comunicació. En aquelles hores, ens
organitzem, com una redacció de
periodistes, per departaments.
Tenim diferents departaments.

El de cultura, explica les excursions,
els projectes, i les activitats de
pastoral i de l'escola.

El departament de notícies és
l'encarregat de redactar notícies
sobre fets els quals els alumnes
sortim afectats.

El departament de maquetadors és
l'encarregat de crear el disseny de la
revista i ubicar els textos.

El d'entrevistes entrevisten al
professorat i al personal de l'escola
per poder-los conèixer millor, ja
que l'escola és la nostra segona
casa, perquè passem moltes
estones aquí, ens veu créixer i
progressar.

El de lingüistes és l'encarregat de
corregir els textos que es
publiquen a la revista perquè l'ús
del lèxic, la gramàtica i l'ortografia
sigui adequat, que hi hagi
adequació, cohesió i coherència.

El departament d'entreteniment
crea un apartat de la revista que
està dedicada al temps lliure.

L'equip de redacció també està
format per persones que fan unes
seccions més curtes.
Aquestes seccions són: t'hi
atreveixes, la nostra versió, esports,
moda, cuina, temes tabús, JM por el
mundo, videojocs, com convivim a
JM i Blackstories
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Notícies

LES NOVES OPTATIVES
DEL CURS  2022-2023
Les optatives de l'escola JM Sant Andreu canvien de tant en tant per tal
d'adaptar-se a les noves necessitats dels alumnes. Les optatives han anat
evolucionant al llarg del temps, ja que els professors han anat variant i s'han
volgut descobrir coses noves d'algunes matèries. El número d'optatives va
variant depenent del curs que faci cadascú. 

A primer d'ESO, aquest any, la novetat recau en un inspirador taller de lletres
que es complementa amb l'optativa de Programem i d'Astronomy. 

A segon, l'única optativa que ha sigut renovada
és el Taller de lletres amb la Maria. Les altres
optatives continuen sent les mateixes, aquestes
són: Laboratori, Robòtica i Francès, que si la
tries a primer l'has de cursar durant quatre
anys. Les optatives de primer a tercer de l'ESO
varien cada trimestre.
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A tercer, l'única novetat, és l'optativa de música amb l'Elisabet, una
professora especialitzada en la matèria. Les altres optatives són
emprenedoria i cultura clàssica, que es mantenen juntament amb el francès.

ESO



 
 
A quart el sistema funciona d'una manera diferent. Els alumnes comencen a
encaminar-se cap al seu futur i, per tant, fan una tria anual, no trimestral
com els cursos anteriors, de les optatives. Poden triar-ne entre 10 opcions
distribuïdes en tres franges de 3 hores cadascuna. Entre aquestes matèries
destaquen: llatí, biologia, economia, informàtica, tecnologia, dibuix, física i
química, entre d'altres. A més, l'escola ofereix l'optativa de cultura clàssica,
però de moment no arriba al mínim d'alumnes per cursar-la. 

A primer és on tenim el gran canvi, amb l'arribada de la LOMLOE. Ara els
quatre blocs d'optatives de 4 hores cadascuna, es converteix en quatre blocs
però de 3 hores cada optativa. Un dels blocs permet als alumnes cursar
durant el primer trimestre el Projecte d'Investigació, Recerca i
Experimentació (PIRE) per preparar el Treball de Recerca (TDR) i en els
posteriors trimestres ja trien entre tres matèries per cursar durant els dos
trimestres restants. 
 
El curs de 2n de Batxillerat continua amb el mateix pla d'optatives que l'any
passat. L'any vinent s'aplicarà un nou pla d'optatives que afegirà més hores
d'altres assignatures. 
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Els tres primers cursos de l'ESO, els alumnes que estudien el
francès no tenen l'opció de fer altres optatives. Cursen la
matèria durant tot l'any escolar.

BATXILLERAT



SANTA CECÍLIA

El dia 22 de novembre, dia de
Santa Cecília, els nens i nenes de
Primària que toquen algun
instrument es reuneixen a la sala
d’actes on fan un petit concert. 

Celebrem un any més Santa
Cecília amb orgull, entusiasme i
moltes ganes de portar la música
i el bon ambient que aquesta ens
transmet a l’escola. 

La setmana del 21 al 25 de novembre
se celebra Santa Cecília, la patrona de
la música. A la nostra escola fem unes
quantes activitats relacionades amb
l’àrea musical. 
Primer de tot, tenim l’entrada del
col·legi decorada amb dibuixos fets
pels alumnes de l’ESO. 
Per començar el dia a les 8 del matí
sona una cançó a totes les aules de
l’ESO i Batxillerat.

Cap a les 9 els alumnes de Primària
reben visites d’alumnes de l’ESO que
fan música fora de l’horari escolar
perquè els hi facin petites
representacions musicals.
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És impressionat com una treball de l’escola pot arribar
molt lluny fins i tot a nivell nacional.  

 

JUGAR A SER ADULT  
L'any passat al nostre col·legi
Jesús Maria Sant Andreu, els
nois de 4t d'ESO a l’optativa
d’emprenedoria amb el
professor Iván, un grup amb la
seva mini empresa va crear un
joc de taula anomenat
“trilingüe” enfocat als nens i
nenes més petits amb l’objectiu
que aquests aprenguin d’una
manera més divertida. 

Aquest joc consisteix a aprendre
els animals en 3 llengües diferents
les quals són: Català, Castella i
Anglès. El millor d’aquest projecte
va ser que va arribar molt lluny a la
competició a la qual es va
presentar.
Van haver de presentar-lo a l’Illa
Diagonal. Fins i tot, van aconseguir
arribar a ser seleccionats entre les
vint millors mini Empresas de
Catalunya. El grup el formaven
alumnes de 4t d’ESO, mentre que
de la resta d’empreses d’altres
escoles, els alumnes eren d’un
curs superior, 1r de Batxillerat.
Finalment, no van ser seleccionats
per la competició nacional, però
van gaudir d’una gran experiència. 
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De moment, seran tan sols els cursos senars de cada etapa: Primària
(primer, tercer i cinquè), Secundària (primer i tercer) i  1r de
Batxillerat. Només són aquests cursos, però al passat del temps
s'anirà aplicant generalment per a tots. El nou sistema per passar de
curs deixarà de dependre dels suspensos i ara queda a criteri del
qual l'equip directiu consideri. S'avaluarà cada competència i no
l'assignatura en general sinó que agafaran totes les competències
d'aquella matèria i calcularan la nota general.

Les notes són 4 blocs: 

Assoliment excel·lent: AE 
Assoliment notable: AN 
Assoliment Satisfactori: AS 
No Assoliment: NA 

INICI DE CURS  

Les notes han estat canviades per una llei nova que ha fet la
normativa escolar d'Espanya, el nou currículum de la normativa
LOMLOE (coneguda també com la Llei Celaá) 

LES NOTES D'AQUEST ANY FAN UN
CANVI DE MANERA INESPERADA!
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EL NADAL HA ARRIBAT A
L'ESCOLA! 
INFANTIL
Els alumnes més petits de l'escola també tenen les seves formes de celebrar
l'arribada a Nadal. 
En aquest mes tan important per a ells. A totes les classes hi ha una corona
d’advent on cada dia de la setmana a l’hora de la pregària encenen les
espelmes corresponents segons en quina setmana estan quan encenen la
darrera significa que ja ha arribat Nadal! 
Una altra de les coses que fan és obrir un calendari d'advent el qual cada dia
obren una casella amb el dia corresponent i surt una xocolatina amb formes
nadalenques com uns mitjons, un ninot de neu, un arbret, etc. 
Els últims anys el darrer dia de classe els alumnes caguen el 'tio', el qual els
alumnes han alimentat des de l’arribada del 'tio'. 
I ells també fan un festival de Nadal on ballen i canten una cançó en cada
llengua, en total tres cançons.
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PRIMÀRIA

Els alumnes de primària estan preparant un festival i manualitats per
celebrar Nadal. 

Els cursos de 1r i 2n presentaran algunes cançons en castellà i català
juntament amb un ball que han estat preparant ells amb l'ajuda dels
professors durant aquestes setmanes a les classes d'educació física. 
A partir de tercer és quan comencen a fer nadales, realitzaran quatre
nadales: 1 en castellà, 2 en català i 1 en anglès, perquè és quan els nois
tenen més pràctica, es desenvolupen millor en aquests idiomes. 
Per decorar les classes faran com a projecte, un personatge que ells
recrearan o s'inventaran amb la temàtica de Nadal, com ho van fer amb la
castanyada. 
A l’aula també s’obre el calendari de xocolata i cada nen rep la seva
xocolatina en funció en número de llista.

-9-



ESO I BATXILLERAT
A l'ESO i a Batxillerat també ens agradaria tenir un, per seguir amb
aquesta tradició que hem fet durant el nostre període de creixement.

Aquest any els alumnes de l'ESO recuperem el festival de Nadal de
secundària que aquests últims anys no havíem fet per culpa de la
pandèmia. 
Normalment, l’últim dia de classes es fa un espectacle al saló d'acte on
els alumnes de 4t són els qui porten el fil conductor que enllaça totes
les presentacions. Els de 1r canten alguna nadala, 2n i 3r realitzen una
representació relacionada amb Nadal i l’objectiu de cada curs. Altres
anys han recreat el típic sopar familiar o la loteria, entre d'altres. Per
acabar, els alumnes de 4t fan una mini cavalcada, i fins i tot a vegades
ens trobem una sorpresa de part del professorat. 
 
 Esperem amb ganes aquest comiat de trimestre que ens espera!
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Per a fi l’escola comença a tornar a la normalitat. Aquest curs hem tornat a
fer les activitats que tant ens agraden com la castanyada. A l’escola l’olor als
panellets ha tornat, ja que els nens i nenes de primària tornen a fer de
cuiners. Venen a l’escola amb el seu davantal, tot seguit han de seguir una
recepta per saber elaborar els panellets, i un cop els tenen enllestits, els
regalen als seus pares. A la tarda, celebren la festa de la castanyada. I una
de les millors sorpreses pels nens és que va venir, ni més ni menys, que la
mateixa castanyera en persona.  Els va portar uns dolços pels més petits i
no us podeu imaginar la cara d’alegria que tenien. És un dia maco per
celebrar a l’escola, i important mantenir la tradició. 
També com s’ha celebrat la castanyada, se celebrarà pròximament Nadal.
Una festa que l’escola també recupera la tradició.  

 

Notícies breus
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Ha tornat la Castanyada!



PROJECTE DE SALUT
MENTAL 
A 2n de Batxillerat, els alumnes de l'artístic, han elaborat un projecte amb el
tema de la salut mental. 
Aquest consistia a fer una marca/ "eslògan" personalitzada sobre la salut
mental. 
En aquest havien de transmetre alguna mena d'ajuda emocional a la gent amb
coses modernes com: figures, colors llampants com el vermell, que d'alguna
forma fa referència al cor, o amb alguna icona amb la intenció de cridar
l'atenció. 
En algunes presentacions han utilitzat com a referència la medicina tradicional
amb una fusió de medicina tradicional.
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La nostra
versió

Avantatges del menú d'adults

A primària, gairebé la meitat de la
classe es queda al menjador, i
opina que el  menjar es podria
millorar, per exemple en: 
-Que el menjar no estigui fred. 
-Que hi hagi més higiene en els
coberts, gots, etc. 
-Que mirin les quantitats del
menjar, que un nen d’infantil no
pot menjar el mateix que un de
secundària.  

La majoria dels alumnes de l’escola voldrien fer una excursió a la platja i
també els agradaria fer algun viatge durant el curs per variar una mica les
excursions. A primària hi ha un munt d'excursions que es repeteixen al
llarg de l'etapa, o viatgen als mateixos llocs que van anar però amb
dinàmiques diferents. 
A la majoria d’alumnes els sembla bé l’escola en el temps que porten
convivint aquí, però hi ha gent que diu que hi ha molta exigència perquè
hi ha molta feina en general: deures, exàmens, etc. En general la majoria
de la gent valora l’escola amb un 6 de 10. 

 

 -Pels professors hi ha un menú
extra amb coses amb més
qualitat, quantitat i el seu menjar
està fred o calent depèn el que
mengen. A la majoria d’alumnes
els hi sembla una mica injust., A
vegades, pels alumnes hi ha peix
i als professors tenen pizza o
hamburguesa.
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Opinió dels alumnes sobre l'escola

Propostes per al menú infantil



Aquesta pregunta va enfocada als alumnes de primària,
principalment al curs de sisè. Els alumnes de sisè
s'esperen que  l'ESO serà difícil, que hi haurà molts
treballs i molts exàmens seguits.

La majoria de l’escola opina que la seva classe perfecta seria amb
menys deures, calaixos més grans, una pissarra digital més moderna i
afegir una o dues hores de piscina extres a la setmana. 

A la majoria d’alumnes els agrada un canvi de companys perquè
alguns nens es queden sense els seus amics, no treballen bé i hi ha
problemes entre ells.. Però tot i així, les classes han votat que els hi
sembla un bon canvi. 

Els alumnes de l'ESO els agradaria que afegissin projectes dinàmics,
esportius i intel·lectuals, perquè són diverses sessions de classe
treballant en una feina entre tres o quatre persones sobre un tema en
concret que sol agradar a la gent.

-14-

El pas a l'ESO

Classe perfecta

Companys

Què els agradaria fer als alumnes
a l'ESO?



Alguns dels alumnes de 2n de
Batxillerat de l’assignatura de física
van anar de viatge a Suïssa,
concretament a Ginebra. El seu
objectiu principal era visitar el
Centre Europeu de la Recerca
Nuclear (CERN).

 Un cop allà, van veure com
funcionava un accelerador de
partícules inactiu, que s’utilitzava
per a la investigació científica. Hi
havia 3 models d’accelerador, però
ells van visitar el primer.

A la tarda, van fer uns tallers
relacionats amb Física i Química.
Un d'ells consistia en el fet que un
científic els ensenyés un
PowerPoint a alguns alumnes on
els explicava un tema. L'interessant
era que l'ordinador els hi seguia la
mirada. En acabar de veure'l, els hi
van fer preguntes per veure si ho
havien entès. Aquest estudi serveix per buscar

maneres d’ensenyar física perquè
els alumnes l’entenguin. El tercer dia
van fer turisme per Ginebra. Un dels
llocs que van visitar va ser el museu
de les Ciències Naturals. També van
visitar la catedral. Aquest viatge ha
rebut bones valoracions per part
dels alumnes pel fet que no és molt
car i val la pena viure aquesta
experiència.
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Cultura

CERN



XERRADES
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La Curin
El 14 de setembre va venir a l'escola
una religiosa de Jesús Maria i
missionera a Haití: la Curin Garcia.  Va
parlar sobre la seva experiència i la
seva fe, que és el que la va animar a
anar a Haití, un país on bàsicament no
hi ha cap zona segura, hi ha molts
robatoris a mà armada, assassinats,
violacions… Gràcies a la seva fe en Déu
ha pogut ajudar a moltes persones.
També va explicar les necessitats de la
gent d'allà a diferència de les nostres,
això ens va fer adonar de moltes coses
que sovint no apreciem.

Institut Guttmann
L’escola recupera la sessió amb
protagonistes de l'Institut Guttman.
Els alumnes de 4t d’ESO han pogut
veure i viure en primera persona
històries personals i de superació
de dos casos que mostren valentia
i força de superació.

En Xavier i en Mario, dos
minusvàlids, de l’Institut Guttmann
han vingut a l’escola i ens han
expressat el seu procés
d’acceptació i les seves vides
quotidianes. També ens van
explicar com es van tornar
paralítics, un d’ells va rebre un
impacte de bala quan era
adolescent i l’altre va quedar
paralític per culpa d’un accident de
moto. Són històries de superació i
estem molt agraïts que hagin
compartit el seu procés. I esperem
que els alumnes ho considerin per
un futur fora i dintre de l'escola.



Els alumnes de primer de batxillerat han fet una dinàmica de relaxació a
l'hora de valors per tal de concentrar-se i relaxar-se abans de començar els
exàmens de la primera avaluació. Per tal d'estar més tranquils han dividit la
classe en 2 grups i han fet l'activitat dins de la capella asseguts a terra amb
coixins.

Han començat aquesta dinàmica amb unes respiracions profundes sent
conscients del seu propi cos i analitzant el seu estat actual. Llavors el
Chema, professor d'aquesta activitat, els hi ha ensenyat diverses frases.
Tots els alumnes han hagut de triar amb la que s'han sentit més
identificats i el motiu pel qual l'han triat. Més tard, han compartit el color
amb el qual se sentien més identificats en aquell moment.

Mitjançant aquesta activitat el professor els hi ha transmès consells per
afrontar els exàmens i ha parlat sobre el concepte de Déu entre nosaltres. 

ENS ENDINSEM A L'AULA
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Des de l’assignatura de Ciències Socials, els alumnes de 2n d’ESO han
fet una línia del temps començant per la prehistòria i acabant amb
l’edat contemporània. S’han separat per grups i han buscat fets
rellevants sobre una etapa històrica.  Ha sigut una activitat molt visual
per ajudar als alumnes a aprendre d’una manera diferent.

PROJECTES
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Escut 
Els alumnes de 3 d’ESO, des de
l’assignatura de plàstica van fer un
escut representat únicament amb
dibuixos i sense paraules amb les
coses que més els hi agradin. Les
instruccions van ser les següents:

Primer de tot van fer un esbós, un
cop fet, havien de fer l’escut en gran
en una cartolina DIN-A4 en vertical,
un cop acabada aquesta part, com
mencionat anteriorment, l’havien de
decorar amb coses que els hi
agradessin, objectius i dibuixos que
els identifiquin i després escriure el
seu lema amb lletres boniques i que
es llegeixi bé des de la distància.

Línia del temps



L’alumnat de 3 d’ESO a l’assignatura de Tecnologia, ha fet  una
pàgina web amb html, 3r A ho ha fet de l’empresa Samsung, 
 3r B de les xarxes socials i, per últim, 3r C de la companyia
Apple.

HTML

Página Web feta per: Vicenç Sànchez Bordón
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Amb quin objectiu ho han fet? 
Aprendre a fer una pàgina web amb diferents codis que ens
proporcionen trucs a l'hora de presentar-la.
Com ho hem fet? 
Al bloc de notes van posar diferents codis perquè la pàgina web
tingués diferents característiques, per exemple, van posar el títol,
fotos, link, van canviar el color del fons i algunes persones van posar
un vídeo a la portada.
Exemples de codis:
<html> <title> <body> </img> <h1> <h2> <h3> <h4>

La web havia de tenir cinc pàgines amb cinc productes diferents, però
de la mateixa marca. I al final de cada diapositiva hi havia d’haver un
link per poder passar a la següent pàgina.



 EL LEMA D'AQUEST ANY...

TRENCA EL CERCLE
Aquest nou curs, l’escola ha tornat a canviar el
lema.
"Trenca el cercle" és el nou lema d’aquest any
escolar. Aquest lema vol dir sortir de la teva
zona de confort.

L’objectiu del primer trimestre és trencar el
cercle de la violència per donar vida, en el
segon trencar el cercle de les igualtats per
donar oportunitats, i en el tercer trencar el
cercle de la pobresa per dignificar.

Aquest trimestre també va relacionat en trencar
el cercle mediambiental, per cuidar el planeta i
disminuir la contaminació.
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GRUPS DE VIDA

Formen part d’un grup, i comparteixen la seva vida envoltatada de la seva
il·lusió de continuar creixent com a persones que formem part de la
comunitat de Jesús Maria i compartir els valors i la seva fe. 
Hi ha d'un dia on van d‘excursió i  s’ajunten amb més escoles per relacionar-
se amb altres persones i conèixer com són ells. 
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Els enllaços són una figura representativa formada per uns alumnes de cada
classe de l'ESO i batxillerat escollits a l’inici de curs. Aquests, en representació
del grup classe, assisteixen a unes reunions de pastoral.
De cada informació rebuda, són els enllaços qui s'encarreguen d'explicar-la a
la classe.
A les reunions els alumnes reben diverses informacions al llarg del curs: les
campanyes que organitza l'escola, la setmana d'Àfrica, la recollida d'aliments
per Nadal, el cinema solidari, etc.
També fan activitats per comunicar-se entre ells, ja que els alumnes són de
cursos diferents.

Fins el dia d'avui, els enllaços han tingut la primera trobada conjunta al saló
d'actes. La xerrada va estar guiada pel Chema, l'Anna i la Marisa. Ells van
demanar a l'alumnat que es presentessin perquè es poguessin conèixer.
Després de la breu presentació, els professors van dir que són els enllaços i
quines campanyes hi haurà aquest primer trimestre. En acabar l'explicació
els professors van demanar als assistents decorar un mural amb les seves
mans. Per finalitzar aquesta trobada van compartir un petit esmorzar.

No poden esperar per retrobar-se de nou!

Alguns alumnes de 5è i 6è de primària tots els dimecres es
reuneixen de 13:00 h a 14:00 h i 1r ESO els dijous a la mateixa
hora.

Primera trobada d’enllaços del
curs 2022-23



Les sortides de convivència d'inici de curs
permeten a alumnes i professors tenir un dia
per gaudir i poder compartir moments,
experiències i històries per aconseguir un dia
inoblidable. Tutors i professors acompanyats
juntament amb els alumnes de cada etapa fan
que sigui possible.

EXCURSIONS
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1r ESO

Els alumnes de 1r d'ESO han anat al Brull (lloc
neuràlgic per l'escola). Un cop allà, han fet grups de
10 persones per jugar a diferents jocs, com ara,
tirar la corda, 3 en ratlla gegant, pedra, paper i
tisora, etc. També han tingut temps per reflexionar
i conèixer millor als seus companys. Després de tot
això han tingut temps lliure per compartir i
conviure amb els altres.

Els alumnes de 2n d'ESO han anat al corredor del
Montseny. Primer de tot, han parat per esmorzar i
després han començat la seva ruta cap al seu
destí. En arribar, han fet uns jocs de confiança per
fer pinya tots junts i compartir bons moments.
Després de dinar, han tingut temps lliure per estar
amb els seus amics i amigues.

2n ESO



Els alumnes de 3r d'ESO han anat a la Mola on
han pujat fins a arribar al cim. A la meitat de la
ruta s'han perdut. Quan han arribat, han dinat
tots junts i en acabar han tornat a baixar. Ha
sigut una bona oportunitat per parlar i conèixer-
se mentre caminaven.

Els alumnes de 1r i 2n de Batxillerat han anat al poble
de Monells. Han tingut una estona de convivència
lliure per donar voltes pel poble i visitar-lo. Més tard,
han anat a la Platja d’Aro i han jugat a uns jocs en
grups. Després, han dinat tots junts i han acabat el
dia recorrent la platja. Ha estat una bona oportunitat
per descobrir un lloc nou  i estar amb els companys.

3r ESO

Els de 4t d'ESO han pujat tots junts fins a dalt del
Matagalls. Ha sigut un repte complicat, però entre
tots l'han pogut superar amb èxit. Quan ja eren al
cim, han jugat a uns quants jocs. Ha sigut una
bona experiència perquè han pogut conviure i a la
vegada superar els reptes.

4t ESO

1r i 2n Batxillerat

-23-



JM por el mundo

BARCELONA
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1. Fer més treballs cooperatius

2. Fer més excursions i convivències

3. Fer les classes més interactives

4. Fer activitats amb gent d’altres classes
 

5. Fer activitats més dinàmiques

6. Fer activitats amb altres grups

7. Parlar dels problemes a classe de tutoria

8. Tenir en compte l'opinió dels altres i recolzar-nos entre tots

 

Com comvivim a JM
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8 Tips per una millor
convivència



Entrevistes

1- Des de quan treballes a l'escola? 
Des de l'any 2015
2- Què penses de la nova llei educativa?
 Tot i que hi ha moltes crítiques crec que és
una bona llei, és una llei per a necessitats
del món del segle XXI i dels alumnes del
segle XXI. S'ha de treballar més la
comprensió i menys la memòria.
3- Com pot influir la nova llei educativa
als estudiants?
Permet que l'aprenentatge sigui més de
comprensió i col·laboració.
4- Pot millorar la sortida laboral en els
estudiants?
La llei s'adapta més a les demandes de la
societat, a la
 feina.
5- Com consideraries un bon periodista?
Un bon periodista és una persona amb
molta 
curiositat, molta crítica i capaç de comunicar
molt 
bé allò que ha descobert.

ELISENDA TELLO MONREAL
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En aquesta entrevista parlarem amb l’Elisenda de la
nova llei escolar i de més temes actuals, l’Elisenda és
la cap d’estudis de l’ESO i també va ser la directora,
així que compleix un paper important a l’escola. 

6- Creus que el francès
servirà en un futur? O serà
el mateix que ara?
No, serà més rellevant que
ara, però és un plus en l'àmbit
laboral. Les llengües que crec
que seran més importants en
un futur seran l'indi, el xinès i
l'àrab.
7-Com afronta l'institut la
nova llei?
L'afronta amb ganes de
treballar molt però des de la 
responsabilitat.
8-Avez-vous aimé
l'interview ?
Oui c’est très bien passé.

 



Resol el
 sudoku

Entreteniment
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 Resol la
sopa de
lletres



Intenta resoldre
 el laberint

M D E O I L S C R N A T

3 10 4 12 7 1 5 11 9 2 6 8

3 7 9 6 10 6

      

6 10 O 1 4 5 11 4 2 8

          

Pels més petits

Completa el nom de la nostra revista.
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Troba quantes  cares
 tristes hi ha



3 I 9 6 10 6

M i r a d a

SOLUCIONS
 Sopa de lletres:Sudoku:

Laberint:

Completa el nom de la
nostre revista:

6 10 12 1 4 5 11 4 2 8

a d o l e s c e n t
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Adivina los
animales:

Troba quantes cares
 tristes hi ha:

 

1.Mono
2.Pato
3.Perro
4.Elefante
5.Camello
6.Gallina
7.Tortuga
8.Gato

Quantes cares
tristes hi ha? 

El resultat son 5
 



T'hi atreveixes?

Pare Noel
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Preparem un paper quadrat
i ho dobleguem d’una
cantonada amb altre

1.

2. Doblegar la part inferior d’una
cantonada

3.Igual que el pas anterior

4. Desdobleguem i dobleguem
enrotllat 

5. Doblegar sobre els 'puntets'

6. Girem el paper i dobleguem les
dues cantonades

Ara t'ensenyaré com fer un Pare Noel d'origami, ideal per decorar
targetes, arbre de Nadal, regals, etc. Amb ell podràs completar molts
projectes de treballs manuals.
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7. Dobleguem sobre els 'puntets'

8. Dobleguem en línia recta i
doblegar per a dalt el que surt
per fora que serà les mans del
pare Noel.

9. Dobleguem aquella part
petita per mantenir fix les mans
del pare Noel

10. Girem el Pare Noel, dibuixem els
ulls i pintem amb blanc la barba i el
barret 



Cuina

Torró cruixent de Xocolata
·250 gr. de xocolata amb llet
·50 gr. de xocolata negra
 (70% cacau mínim)    
75 gr. de mantega
50 gr. d’arròs inflat
20 gr. ametlles crues pelades
20 gr. d’avellanes torrades i pelades
½ got d’aigua

Necessitem:

· Primer, posem 20 grams d'avellanes torrades i pelades i 20 més
d'ametlles al got picador d'una batedora. Les piquem durant uns
segons, fins que estiguin tots els fruits secs ben compactes i fins.
Un cop tinguem fet aquest pas reservem els fruits secs picats.
Trossegem els 250 gr. de xocolata amb llet i els 50 gr. de xocolata
negra, i els aboquem en un mateix bol. Ara posem una olla a foc
lent amb el mig got d'aigua. Col·loquem a sobre el bol amb els dos
xocolates i els deixarem que es fonguin al bany Maria; hem d'anar
remenant de tant en tant.

Passos:
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Un cop fetes les diferents mescles, i tinguem ja tot unit en
una única massa, barreja només ens queda abocar el farnat
en un motlle de torró. Repartim bé la mescla en el motlle. El
movem una mica perquè tampoc quedi cap bombolla d'aire
dins del torró, i ja només ens queda esperar que es refredi,
el deixem que temperi i després el fiquem a la nevera. Quan
el posem el cobrim bé amb paper fil o d'alumini; i el deixem
reposant allà almenys unes tres hores. Finalment,
desemmotllar el torró de xocolata cruixent i ja estaria a punt
per menjar-lo.

Quan la xocolata estigui ben fosa, incorporem la mantega
fosa, però vigilant que aquesta no estigui massa calenta (és
millor que estigui temperada). Un cop tinguem la mantega i
les dues xocolates ben barrejades, podem afegir
directament els fruits secs que hem triturat anteriorment, els
aboquem i tornem a barrejar molt bé. Finalment, li afegim
els 50 g. d'arròs inflat, i ho amassarem una altra vegada.
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Esports 

-Què passa a les hores del pati?
El pati és un temps de relaxació d'estar amb els amics per exemple jugant
a futbol, bàsquet ja que en aquest col·legi tenim moltes opcions d'esports.
La més jugada és futbol, però el bàsquet no es queda enrere.

-Educació física:
És una classe on es fa diferents tipus d'esports, però no el que vulguem hi
ha un pauta d'esports a fer. Per a la professora de Jesús Maria 2h són
poques, ja que no és només esport també s'ensenyen molts valors.

Una cosa molt important també és la nutrició perquè el nostre cos ha de
tenir energies per al dia a dia i si tens una mala nutrició podries patir
diabetis, hipertensió, malalties cardiovasculars i del sistema digestiu,
anèmia, pel fet que tens una mala alimentació a llarg termini.

ELS ALUMNES ENS EXPLIQUEN 
 COM SÓN ELS ESPORTS A
L'ESCOLA
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1- Des de quan treballes a l'escola?
Treballo a l'escola des de l'1 d'octubre del
1987, ja fa 35 anys.

2- Per què creus que fer 2 hores
d'educació física a la setmana és
necessari? I que pot potenciar?

Pot potenciar molts valors educatius i
altres aspectes. Jo posaria inclús 3 hores
setmanals.

3- Per què vas escollir aquesta escola
per treballar?
Perquè soc exalumne del col·legi Jesús
Maria.

4-Què vas estudiar?
Vaig estudiar a la INEF.

5-A on vas estudiar?
A l'escola Jesús Maria Sant Gervasi, perquè
allà estudiava tota la meva família.

6- Sabem que ets entrenadora de vòlei
des de quan l'ensenyes a infants?
Entrenava a les noies i les vaig entrenar
durant quinze anys.

ENTREVISTA A LA BETA

En aquesta entrevista parlarem amb la Beta de la importància de fer esport,
d’estar saludables i els horaris de E.F. La Beta és una de les nostres
professores de E.F de l'ESO i el Batxillerat. És  exalumna del JM.
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7- Tu de jove practicaves el
voleibol?
M'agradaven tots els esports, però els
que més m'agradaven eren les motos i
l'esquí.

8- Quin equip entrenes o
entrenaves?
Entrenava a les noies del Jesús Maria
Sant Gervasi. 

9- Què és el que més t'agrada del
voleibol?
Que és un joc molt bonic de veure.

10-Vas jugar algun torneig o
campionat important?
Sí, les noies que jo entrenava van
guanyar el torneig escolar de tot
Barcelona.

11- Quin era el teu hobby?
El meu hobby de jove era conduir
motos i cotxes. Vaig començar a
conduir-les des dels 7 anys i als 14
conduïa cotxes.
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En aquesta secció, esmentarem alguns temes que la societat no accepta
de tal manera que fa que parlar aquests temes, amb familiars o amb
persones més grans que nosaltres sigui incòmode, encara que siguin
coses naturals. Els adults no ens hi acostumen a parlar, perquè ens
sobreprotegeixen. Aquests temes s'anomenen tabú

La mort
La mort diem que la mort és un
d'ells. Perquè aquest tema de
conversa acostuma a sortir en el
moment que un ésser estimat ha
mort o està a les portes de la
mort. En aquells moments la
gent està desbastada.

Temes tabú

En aquells moments la gent està desbastada. En tenir-ho d'explicar a un
infant, a vegades fa por perquè se suposa que els els han de protegir de
tot el dolent de la vida i en aquell moment estàs en ple dol i molt dèbil.
Els tanatoris a vegades tenen uns llibres per explicar als infants que ha
passat això ajuda a la família.

La sexualitat
El tema de la sexualitat es pot comprendre de dues maneres. Una és
entendreu com el sexe i les paraules relacionades amb ell. L'altra
manera és entendre com a orientació sexual.



Les orientacions sexuals formen part del col·lectiu LGTBIQ+. És un tema
més tabú perquè tot i que sempre han existit eren castigades, eren
pecat i molt mal vistes per la societat. Ara encara hi ha persones que
tenen pensaments antiquats. Un altre motiu perquè sigui tabú és que
costa explicar-ho i sortir de l'armari per por a ser rebutjat, rebre
agressions i patir assetjament.

Els dos significats estan
relacionats i tots dos són temes
tabús, tot i que les orientacions
sexuals ho són més que el sexe.
La vergonya parlar sobre l'aparell
reproductor, com es fan els
nadons, etc. amb persones més
grans que tu, tot i que a mesura
que anem madurant perdem
aquesta vergonya.
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Les drogues són substàncies perjudicials
per a la salut. I són molt addictives fins al
punt que poden fer dependents a
persones. Les drogues fan gastar molts
diners.
L'alcohol és la droga més comercialitzada i
legalitzada en tot el món.
Els adolescents d'avui en dia les proven per
aparentar més edat tot i que això fa que es
queden sense neurones perquè aquestes
es moren.
Ara entre els joves s'ha popularitzat els
"vapers"

Les drogues
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Les noies es masturben?
Sí que ho fan, i les aporta molts beneficis igual que
als homes.
Ja de per si la masturbació és un tabú, però sobretot
la femenina. Això passa perquè en un passat no molt
llunyà, la societat veia molt malament que les dones
tinguessin plaer per si soles. Això passava perquè hi
havia una societat patriarcal i masclista tot i que ara
continua sent-ho, però s'està intentant fer un canvi.
Un altre fet que la fa tabú és que entre els nois és un
tema de conversa més comú que entre les noies. La
poca informació que tenen els adolescents sobre la
sexualitat ho augmenta. Molts mites acompanyen el
tema.

L'avortament
L'avortament és un procés químic o natural pel qual es perd el fetus que
s'estava gestant al ventre de la mare.
A vegades es perd tot i que es faci tot el que indiqui el ginecòleg, això es
diria que és un avortament natural.
L'avortament químic s'ha de fer supervisat per un ginecòleg. Poden
haver-hi molt motius perquè les dones decideixin perdre un fill.
En alguns països l'avortament és un procés clandestí perquè està
legalitzat aquest procés.
A Espanya sí que les dones tenen el dret a escollir que volen fer amb el
seu fill. Aquest dret ho estipula una llei.



Per què s'ha acostumat a portar els pantalons baixats?
Segons els adolescents d'avui en dia, això es fa perquè els nois creuen
que és un nou mètode de flow, que es tracta de portar el pantaló per
sota del maluc i a vegades portant un cinturó de marca o falsificat.

Moda

Drip

És un estil que s'ha popularitzat avui en dia, en el
que normalment porten bambes de marca (nike)
per exemple, pantalons baixats, cinturó d'imitació i
xandalls

Estils de moda:

Caietà/ana

Estil que  porta camises o polos amb un jersei a la
cintura o a les espatlles, pantalons de vestit i
sabates formals.
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Choni

És un estil que porta colors molt
llampants, pantalons texans o xandall
per la cintura, tops, al cabell monyos,
cèrcols i ungles llargues.

Bàsic

És un estil que, com el seu nom indica,
és bàsic, una samarreta llisa de colors
no llampants amb uns pantalons
texans.

y2k

És un estil on s’utilitza roba ampla i amb talles
grans, també a vegades amb un petit disseny.
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Pentinats
Noies

Les noies adolescents porten els cabells
llargs amb cues, trenes, serrell, etc. 

Nois

Els nois adolescents utilitzen pentinats
curts amb una petita forma com un 'pico',
també a vegades amb un petit disseny als
costats o al darrere del pentinat.  



2. Mario + Rabbids Sparks of Hope (39,90€)

Videojuegos

Los videojuegos son juegos digitales que hoy en día los
adolescentes acostumbran a jugar para distraerse en su
tiempo libre. Como sabemos que bastante gente de este
colegio juega, hemos decidido hacer esta sección.

1 . YO-KAI WATCH 4 por (39,99€)
Esta es la cuarta entrega de la magnífica saga Yo-
kai Watch. Trata de que Nathan, el protagonista
de la saga, viaja al futuro 30 años adelante
gracias a una puerta que le permite viajar al
futuro. Habrán muchos Yo-kais nuevos, diferente
jugabilidad y estarán disponible en Nintendo
Switch y Playstation. Si todo va bien, en el verano
de 2023 se podrá comprar física y digitalmente.

Es un videojuego de estrategia, por turnos de
acción y aventura de 2022 desarrollado por
Ubisoft Milan y Ubisoft Paris y publicado por
Ubisoft para Nintendo Switch.
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3. GOD OF WAR: (RAGNAROK ) (79,99€)

En el cual Kratos y Atreus viajan por los Nueve
Reinos, en una nueva aventura épica donde no
faltan los dioses ni los monstruos. Se estrenó  en
todo el mundo el pasado 9 de noviembre  para
PlayStation 4 y PlayStation 5.

Minecraft:

Minecraft es un juego de mundo abierto,
por lo que no posee un objetivo específico.
Permitiéndole al jugador una gran libertad,
en cuanto a la elección de su forma de
jugar.  A pesar de ello, el juego posee un
sistema de logros. Aparte es un juego que
tiene un sistema de fabricación de objetos.
Al ser mundo abierto, se puede crear lo que
el jugador quiera y hacer sus propias casas
o ciudades.

También existe otro tipo de Minecraft
llamado Minecraft Education Edition, que
algunos colegios (como el nuestro) lo
utilizan para programar, aparte que tiene
objetos que el Minecraft original no tiene,
como por ejemplo bloques de la tabla
periódica o comandos nuevos.

 

 Juego educativo
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Es un videojuego de acción y aventura desarrollado por
Santa Monica Studio y publicado por Sony Interactive
Entertainment.



M'agradaria proposar una assignatura on aprenguéssim
sobre els videojocs.
Podríem jugar a jocs com el Minecraft, l'Animal Crossing..., ja que són jocs
educatius on pots aprendre sobre la vida real. Per exemple, al Minecraft pots
aprendre la composició química d'alguns objectes o a l'Animal Crossing pots
aprendre a decorar i dissenyar la teva casa.

Jo trobo que és ideal, pel fet que ajuda a desenvolupar intel·lectualment el
teu cervell de maneres diferents de les que acostumem a l'escola.

Finalment, crec que hauria d'haver-hi dues classes a la setmana. En una
s'ensenyaria diversos videojocs, el que els diferents et poden aportar i com
jugar a aquests. L'altra classe seria per jugar lliurement, perquè així els
alumnes poguessin desconnectar de l'horari escolar. Les classes serien
preferiblement a última hora per així acabar el dia relaxat.

Així doncs, aquesta assignatura estaria bastant bé per fer coses una mica
més tecnològiques, ja que com ara a l'escola comencem a treballar amb
ordinadors i això podria fer el nostre dia a dia més divertit i entretingut.

Héctor Redondo Castellón

Articles d'opinió
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L’assignatura dels meus somnis



ELS ESPORTS A EDUCACIÓ FÍSICA
Voldria manifestar la meva opinió sobre els esports que fem a educació
física. La varietat d’esports, molts d’ells poc practicats i desconeguts, fan
que els alumnes vulguin provar-los.

Quan es fan esports més coneguts, es fa molt avorrit perquè és tot
pràctica i partits. El que jo crec que falta és aprofundir en la normativa,
part física, contactes i treball en equip en els esports més coneguts.

També hi ha esports que són menys habituals que si els treballessin més,
podrien treure el màxim rendiment de cadascú

Per exemple, un dels esports que no acostumem a practicar és el tenis,
que és un esport on t’ensenya a fer les coses per tu mateix, on tens tota la
responsabilitat i has de donar-ho tot per guanyar el partit.

En conclusió, tots els esports són molt bons només que hem de saber
com aprofitar-los i treure el màxim rendiment de totes les qualitats de
cadascun perquè podem millorar en molts aspectes.

Joan Subirana 

Articles d'opinió
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EL MENJAR DEL MENJADOR
Voldríem manifestar la nostra opinió sobre les condicions del menjar que
es donen al menjador.

En primer lloc, molts estudiants del centre estem d'acord en el fet que
haurien de millorar l'estat del menjar. Nosaltres fa bastants anys estem
menjant al menjador i podem valorar respectuosament que hi ha coses
millorables.

En segon lloc, sabem que és complicat preparar tants aliments per a tots
els alumnes d'una escola, però ja que la majoria dels pares destinen
bastants diners pel servei alimentari dels seus fills, estaria bé que
milloressin la qualitat alimentària del centre.

Finalment, volem reivindicar els drets que tenim a un dinar variat i
equilibrat, però en bones condicions alimentàries. Abans el centre
donava en algunes ocasions menjar menys saludable com la pizza o les
patates, però des que les van treure, molts alumnes han marxat del
menjador, perquè ara només donen menjar congelat.

Així doncs, necessitem un millor menjar amb aliments saludables, però
també amb altres que els hi agradin a una gran majoria de l'escola per
poder fer que tots els alumnes que no mengen a l'escola, tornin a gaudir
amb els seus amics de l'alimentació.

David Ferradas, Eric Luege.

Articles d'opinió
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L'ATENCIÓ A LES CLASSES DE
MATEMÀTIQUES

Voldria proposar un canvi sobre la manera de fer classes de matemàtiques,
per tal que en aquestes aprenguem més.

En primer lloc, crec que hauríem de dividir les classes en 2 grups, per tal que
es pogués reforçar més el tema en el qual els alumnes tenen més dificultats.
Això ajudaria als alumnes a estar més concentrats, ja que el professor
estaria més pendent d'ells. Els exàmens de cada grup serien diferents i
s'adaptarien al nivell del grup.

Una altra proposta per millorar les classes seria que dins d'una mateixa
classe hi hagués diversos nivells de la matèria. En aquestes classes
s'explicaria la teoria als diferents grups els primers 20 minuts i després es
farien activitats en grups de 5 persones.

Així doncs, crec que aquestes propostes s'haurien de posar en pràctica
durant un període de prova i segons el resultat es podrien instal·lar a les
classes definitivament. Aquestes propostes beneficiarien als alumnes i
també a alguns professors.

Carolina Merino Calle

ls

Articles d'opinió
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LLIBRES I TREBALLS OBLIGATORIS DE
LECTURA

Voldria explicar la meva opinió sobre els llibres que ens fan llegir
obligatòriament a les assignatures de català i castellà. Considero que aquest
tema és molt polèmic, ja que la majoria de l'alumnat considera que els llibres
que es llegeixen no són entretinguts.

Per començar, penso que els llibres escollits, no acostumen a agradar, perquè
són lents o són històries que no criden l'atenció a la gent de la nostra edat.

Com que tots tenim diferents gustos, resultaria molt difícil trobar un llibre que
li agradés a tothom, per això vull proposar que cadascú portés un llibre de
casa seva. Així s'aprofitaria molt més l'hora de lectura, ja que cadascú gaudiria
més el seu llibre i estaria més concentrat en aquest.

Tot i això, el llibre hauria d'estar revisat pel professor, per tal que la dificultat i
el tema siguin apropiats pel curs de l'alumne.

Finalment, el treball d'aquest llibre seria individual, cadascú faria les activitats
demanades pel professor. També m'agradaria que cada llibre es treballés
d'una manera diferent; amb tests, PowerPoint, fent una exposició, etc.

Jo crec que si tot això canviés, els alumnes mostrarien més interès per la
lectura i ho gaudirien més.

Natalia Andreu Ramírez.

Articles d'opinió
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Vull donar la meva opinió de com
l'internet forma part de l'aprenentatge
dels joves d'avui en dia, i com des de
l'escola ens poden ensenyar, a utilitzar-
la correctament.

En primer lloc, cal puntualitzar, que les
xarxes socials ocupen gran part del
temps lliure dels joves. Les plataformes
més comunes són Google, Instagram,
Tik Tok, Twitter i YouTube. En aquests
llocs digitals ens recomanen contingut
de notícies, tendències, coses que ens
agraden, curiositats, etc.
Sovint, apliquem la informació
obtinguda en el nostre temps lliure en
projectes escolars. A les xarxes, també
circulen fake news, tot i que,
normalment, hi ha filtres que no
deixen que es publiqui cert contingut.

Des de fa uns quants anys, l'educació
està introduint la informàtica i l'ús de la
tecnologia. Les escoles es digitalitzen,
mitjançant els llibres de text digitals i
els portàtils o tauletes de cada alumne.
També ho fan amb

projectes els quals hem de buscar
informació a internet.

El professorat forma part del nostre
creixement, maduració i formació. Ells
es van formant sobre l'aplicació de
l'internet a l'aula per facilitar-nos
l'aprenentatge. Penso, que una altra
cosa per facilitar-nos l'aprenentatge
seria destinar unes classes de tutoria a
ensenyar-nos quin contingut a les
xarxes hi ha per nosaltres amb el qual
podem aprendre de manera
entretinguda. També a la sessió
comentada, ens podrien ensenyar a
com verificar que la informació que
trobem d'internet és certa.

En conclusió, molta de la informació que
obtenim els adolescents prové de les
xarxes socials, la qual, apliquem en
activitats quotidianes. Una bona forma
de què els adolescents consumiríem
contingut de qualitat seria que els
docents ens recomanessin contingut
enfocat a la nostra vida.

                                        Clara Carreras.

L’INTERNET I L’ESCOLA DE LA MÀ?
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Considero que tenir una bona salut mental és un tema molt important, ja
que això influeix a la capacitat dels estudiants d'afrontar els problemes
quotidians. Crec que aquest tema no es reivindica prou en comparació amb
altres temes de menor importància.

En segon lloc, opino que els professors han de posar exàmens per avaluar
els nostres coneixements i capacitats en diverses àrees, però de vegades no
tenen en compte els deures d'altres matèries i altres activitats que hem de
realitzar. També m'agradaria remarcar que no crec convenient que fiquin
exàmens a correcuita o amb presses sense haver treballat a fons el tema en
qüestió, ja que això només fica pressió en l'alumne.

Finalment, considero que en la nostra etapa adolescent necessitem més
temps lliure per a nosaltres mateixos, per socialitzar, per fer activitats
extraescolars, etc. En lloc d'haver de passar gran part del temps que estem
fora de l'escola fent feines que en la vida adulta no ens seran útils.

En conclusió, crec que invertir tant de temps en coses de l'escola és
perjudicial per a la nostra salut mental, ja que això ens causa a la majoria
dels estudiants estrès i ansietat. Igual que tampoc em sembla correcte que
ens conscienciïn que el nostre futur es veurà limitat per una nota.

Marina Sánchez
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I'll talk about a topic that is quite annoying and common in school. Stealing of
personal objects, such as pencil cases or what they contain inside. This is
especially common in primary school because in secondary school you have 
 lockers to put them in. If one day you forget to lock your pencil case inside,
half of your school material disappears. My way to solve it would be to install
cameras inside the classes, but a simpler and cheaper way would be to have
the classes locked at break time.

David Ruiz Verdaguer.

Stealing of personal objects 
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